
Veřejnoprávní sm|ouva č,. 2/ 2ot5
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Z|echov

(uzavřená dle 5159 a nás|. zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

mezi

Poskvtovatelem dotace: Obec Zlechov
zastoupené |ng' ondřejem Macha|ou, starostou obce
síd|o: Z|echov 540, 687 I0
|č: OO291609
bankovní spojení: KB č.ú' 3I21727/oLoo
(dóle je n poskytovatel)

Příiemcem dotace: Svaz tělesně postižených v české republice, o.s.
předsedkyně Anna Lašáková
Průmyslová 900, 686 01 Uherské Hradiště
|Č:71208232
bankovní spojení: Česká spořiteIna č.ú' 1543g6632g/osoo
(ddle jen příjemce)

t.

Předmět smIouvy

11, Poskytovate| poskytne příjemci na níže uvedený úče| úče|ovou neinvestičnídotaci z rozpočtu obce
ve výši 1 500,-- Kč, s|ovy Jedentisícpětset Kč.

1.,2, Dotace je poskytována (úče| poskytnutí) na humanitární účely pro zdravotně postižené č|eny,
především děti a vozíčkáře d|e žádosti o příspěvek č,j,39/2015 ze dne 29'1'.2oL5,

il.
Splatnost peněžních prostřed ků

2.I. Poskytovate| se zavazuje poskytnou příjemci dotaci za účelem uvedeným v č|ánku |. na účet příjemce
uvedený v záh|aví této sm|ouvy do 14ti dnů po nabytí účinnosti této sm|ouvy.

2.2' Finanční prostředky |ze použít na úhradu nák|adů vznik|ých v období od 01.04.2015 do 31.10'2015
vztahujících se ke stanovenému účeIu poskytnutí. Finančníprostředky nelze převádět do následujícího
kaIendářního roku.

2,3" V termínu pro před|oženívyúčtování d|e č|ánku Il|' vrátí příjemce nevyčerpané finanční prostředky na
účet poskytovatele, č.ú'3l2L721/o1,oo. Neučiní.|itak, jedná se o porušenírozpočtové kázně dle 5 22
zákona č,250/2ooo Sb., o rozpočtových pravid|ech územních rozpočtů, ve zněnípozdějších předpisů.



3.2.
3.3.

il1.

Podmínky použití dotace a povinnosti příjemce

Příjemce se zavazuje použít prostředky dotace výhradně pro úče|, na ktený mu by|y poskytnuty a který
je specifikován v č|' |. této sm|ouvy.
Příjemce odpovídá po ce|ou dobu čerpání prostředků dotace za její hospodárné použití.
Příjemce dotace před|oží poskytovateIi vyúčtování dotace do 14tÍ dnů po vyčerpání všech prostředků
nejpozději však do 1''tt'201'5.
Vyúčtovánídotace se rozumí před|oženíčestné proh|ášenío využití poskytnutídotace z rozpočtu obce
Z|echov a kopií dokladů prokazujících vznik/uhrazení nák|adů na uvedený úče| v č|' I této sm|ouvy ve
výši poskytnuté dotace (kopie faktur čijiných daňových dok|adů a dok|adů o jejich zap|acení).
Nedodrží-|i příjemce povinnostivyp|ývající pro něj z této smlouvy nebo bude-|i pro provedené kontro|e
zjištěno, že dotace neníčerpána v sou|adu s úče|em, na nějž by|a poskytnuta, je poskytovateI oprávněn
od této smIouvy odstoupit písemným oznámením doručeným příjemci.
Je-|i, příjemce dotace právnickou osobou, v případě přeměny právní formy příjemce přechází
podmínky a povinnosti dané sm|ouvou na nástupnickou organizace. V případě zrušení právnické osoby
s Iikvidací je povinností příjemce vrátit nevyčerpanou část prostředků dotace na bankovní účet
poskytovate|e, do 14ti dnů ode dne vstupu do |ikvidace' Do stejného termínu předloží poskytova|i
vyúčtování dotace.

lv.
Závěrečná ustanovení

SmIuvní strany berou na sebe práva a povinnosti vyp|ývající z této sm|ouvy.
Právnívztahy, které nejsou přímo upraveny touto sm|ouvou, se řídí přís|ušnými ustanoveními zákona
č.5oo/20o4 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přeclpisů, zákona č.25o/2ooo Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve zněnípozdějších předpisů a da|šímiobecně závaznými předpísy.

obě strany shodně prohlašují, že tato smlouva by|a sepsána podle jejich svobodné a pravé vů|e, niko|i
za nápadně nevýhodných podmínek.
Změna sm|ouvy je možná pouze písemnými, číslovanými dodatky odsouh|asenými oběma smIuvními
stranami.
Tato smIouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každá ze smIuvních stran obdržíjedno vyhotovení.
Sm|ouva nabývá p|atnosti i účinnosti dnem podpisu sm|ouvy oběma smIuvními stranami.

3.4.

3.5.

4.r.
4.2"

4.5.
4.6.

Doložka dle 9 41 zákona č,. t28l20o0 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Finanční příspěvek by| schvá|en zastupite|stvem obce Zlechov na V. zasedání dne 2,4.2oI5, usnesení číslo 75.
Zastupite|stvo obce Z|echov pověři|o starostu obce Ing. ondřeje Macha|u k uzavření a podpisu
veřejnoprávní sm|ouvy o dotaci č' 212015.
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Ing. ondřej Macha|a, starosta


